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Grupo Lotus

Maior,
Moderna e
Confortável

A

s Instalações reﬂetem os valores e o

nosso compromisso com nossos clientes, com

espírito inovador da empresa. A

a excelência e a transparência, que nos

Lotus continua crescendo e por isso está em

ﬁzeram líderes de mercado desde a nossa

novo endereço, no centro de Belém. A nova

fundação, há 43 anos, e a maior

sede, ampla e moderna, oferece mais conforto

administradora do norte do Brasil, atuando

aos funcionários, parceiros e clientes.

em mais de 200 condomínios em Belém,

A nova sede localizada, na Av. Gentil

Salinas, Mosqueiro, Abaetetuba, Ananindeua,

Bittencourt, 85, bairro de Batista Campos,

Castanhal e Barcarena, totalizando mais de 16

conta com todos os departamentos de uma

mil casas, apartamentos e salas comercias.

empresa de porte.
Com as novas instalações, reaﬁrmamos

‘‘Na adversidade, uns desistem,
enquanto outros batem recordes.’’
Ayrton Senna
Piloto brasileiro de formula 1

Já disponível na sua loja de app.

JÁ GANHOU SEU

DESCONTO?

BAIXE AGORA
NOSSO APP

Conheça e interaja com o clube de vantagens
e ganhe descontos reais na hora!

Receba descontos reais em
produtos e serviços em
lojas físicas e-commerce

No momento do cadastro
utilize o seguinte código:

Compre pelo celular,
tablet ou computador.

LOTUSCODIGO

Parcerias com lojas locais e
nacionais com grandes marcas;
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Aponte a câmera do seu celular
para o QR CODE;

*Não esqueça de ativar a localização do
celular no Aplicativo.

LOTUS ADQUIRE NOVOS VEÍCULOS
PARA INSPEÇÃO E ATENDIMENTO

(91) 3085-0007

No mês de novembro a Lotus adquiriu novos
veículos destinados a atender a ronda noturna e no
plantão de 24 horas, em substituição aos antigos,
são dois carros modelo Gol, 0 Km, que já estão
s e n d o u t i l i z a d o s p a ra a t e n d i m e n t o a o s
condomínios.
A Lotus disponibiliza o serviço de Plantão 24h,
que conta com dois veículos para atender
emergências que venham a ocorrer, principalmente
fora do horário comercial, ﬁnais de semanas e
feriados.

Ed. Kyalami - 28 anos
Ed. Turmalina - 26 anos
Ed. Flamboyant - 18 anos
Ed. Ondas do Sal II - 13 anos
Ed. Solar Oriental - 11 anos
Ed. Real One - 10 anos
Ed. Renoir - 09 anos
Ed. Uranu's Garden - 08 anos
Ed. Claude Monet - 07 anos
Ed. Athenea's Garden - 07 anos
Ed. San Gennaro - 06 anos
Ed. Res. Vitória - 06 anos
Ed. Torre Ekoara - 06 anos
Ed. Portoﬁno Condominium - 05 anos
Ed. Plaza Mendonça - 05 anos
Ed. City Bay - 04 anos
Ed. City Way - 04 anos
Ed. Res. Itatins - 03 anos
Ed. San Martin - 03 anos
Ed. Torres Devant - 03 anos
Ed. Solar dos Corais - 03 anos
Ed. Jardim de Provence - 02 anos

SALINÓPOLIS. Um dos principais
destinos no ﬁnal de ano.

A orla do Maçarico possui várias opções de restaurantes, espaços para as
crianças e vagas para carros. É um dos atrativos noturnos mais procurados. A praia
do Atalaia conta com a água salgada do mar, além de lagoas com água doce.
Carinhosamente conhecida como Salinas, hoje já ostenta uma ótima
estrutura para morar e não mais apenas para passar as férias. Praças, bancos,
escolas, universidades também dão o suporte necessário para quem pensa em
comprar um imóvel.

INDICOU
FECHOU
GANHOU!

Basta indicar um cliente para
a Lotus que você ganha na
hora um lindo kit
personalizado (bloco de
anotações, caneta e porta
canetas).
Tá sabendo que também pode
ganhar dinheiro?
Pois é... Você indica,
a gente anuncia, o negócio é
fechado e você pode ganhar
até R$4.5000,00!

91 98302-6666
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